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Włochy na Facebooku!
Wszystkich mieszkańców i sympatyków Włoch zapraszamy na oﬁcjalny proﬁl naszej Dzielnicy na Facebooku. To
właśnie tutaj, możemy wymieniać się
opiniami, komentarzami, informacjami,
zdjęciami, ﬁlmikami i wszystkim, co jest
ważne dla naszej społeczności. Już od
miesiąca spotykamy się w wirtualnym
świecie, żeby być bliżej spraw jak najbardziej realnych. Każdy może śledzić
włochowskie aktualności, wystarczy
wejść na stronę www.facebook.com/warszawawlochy.
Można też w łatwy sposób stworzyć
własny proﬁl, aby po kliknięciu na
dzielnicowym proﬁlu „lubię to”, dodawać swoje komentarze, informacje, czy
multimedia.
red.

Pomalują Globusową!
Między 26 kwietnia do 28 sierpnia w ramach Festiwalu
Grafﬁti na obiektach ZDM pojawią się nowe malunki. Także
ul. Globusowa ukaże nam się w nowych barwach i kształtach.
To już trzecia edycja Festiwalu Grafﬁti na obiektach ZDM.
Znamy malunki na rondzie Tybetu, znamy obrazy Galerii
Sedlaczka czy Galerii Osobowości na przystankach GUS.
W tym roku „malarzy ściennych” zobaczymy na: Rondzie
Sedlaczka - na podporach wiaduktu Trasy Łazienkowskiej od ulicy
Łazienkowskiej po Zamek Ujazdowski, Rondzie Tybetu - podpory
wiaduktu alei Prymasa Tysiąclecia, Trasa Łazienkowska - mur
oporowy przy Czerniakowskiej oraz mury oporowe zagłębienia
ulicy Globusowej.
To ostatnie miejsce zmieni swój status z „3grafﬁti” na „Obiekt
Festiwalowy”. Dotychczasowe malunki amatorów nie spodobały się
okolicznym mieszkańcom. Aby nie odbierać jednak tego miejsca
grafﬁciarzom przeznaczono je pod festiwal. Obecne obrazy zostaną
zamalowane farbą jednolitego koloru (popielaty). W ich miejsce
pojawią się nowe, realizowane przez artystów, którzy wcześniej
nadesłali swoje projekty do ZDM.
red

UWAGA!!!
Zmieniły się numery telefonów w Urzędzie Dzielnicy Włochy.
Telefon na informację:

22 443 44 44

Wszystkie aktualne numery do Wydziałów i Delegatur znajdują się
na stronie internetowej: www.ud-wlochy.waw.pl w zakładce Urząd.

Jednogłośne NIE
dla bazy MPO na terenie
Dzielnicy Włochy!
Po licznych protestach warszawskie MPO zamierza zamknąć swoje bazy przy ul. Madalińskiego, na Polu Mokotowskim i w Ursusie przy ul. Sosnkowskiego, jednak
w ich miejsce musi powstać nowa. Los padł na Włochy,
a dokładnie na ponad ośmiohektarową posesję przy ul.
Instalatorów 7C. Na poprzemysłowym terenie Rakowa
planowana jest lokalizacja bazy, która w roku 2015 ma
przyjmować 85% odpadów z terenu m.st. Warszawy
(szczególnie z Mokotowa, Ochoty, Ursusa, Ursynowa,
Wilanowa, Włoch) oraz 15% z terenów gmin
ościennych (Konstancin, Piaseczno, Góra Kalwaria, Piastów, Michałowice, Nadarzyn). Uciążliwości, które wiążą
się z tą inwestycją, to nie tylko przeładunek i segregacja
śmieci, ale również wzmożony ruch samochodów
ciężarowych, a co za tym idzie emisja spalin, hałas i
większe zużycie lokalnych dróg. Temu wszystkiemu zdecydowanie sprzeciwił się Zarząd i Rada Dzielnicy
Włochy, również mieszkańcy rozpoczęli zbieranie
głosów przeciw stołecznej inwestycji. Wydaje się to tym
bardziej zasadne, że m.st. Warszawa ma znaczący
zasób terenów poza ścisłymi granicami miasta, które
można wykorzystać zamiast tych zlokalizowanych między ul. Instalatorów, a ul. Łopuszańską.
Więcej na stronie 4

Dyżury radnych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Lp.

Nazwisko i imię

1

Baranowska Teresa

2

Berłowska Halina

dzień

godzina

miejsce

I wtorek m-ca
każdy piątek m-ca

17.00 – 18.00
16.00 – 17.00

Ratusz, Al. Krakowska 257, p.225
503-724-670
Klub „Stokrotka”, Al. Krakowska 274

I poniedziałek m-ca

18.00 – 19.00

III wtorek m-ca

18.00 – 19.00

ul. ks. J. Chrościckiego 2, Biblioteka
w Parku Kombatantów
501-127-802
DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

3

Bieliński Marek

I środa m-ca

17.00 -18.00

DK „Włochy” ul. B. Chrobrego 27
bielinskimarek@wp.pl

4

Czuma Krzysztof

I wtorek m-ca

18.00-19.00

ul. ks. J. Chrościckiego 2, Biblioteka
w Parku Kombatantów
krzysztof@czuma.pl

5

Gembarzewski
Roman

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu

6

Jopowicz Jacek

7

Kałwajtys Dariusz

8

Karczewska
Bernadeta

9

Kostrzewski Juliusz

10 Kozłowska Hanna

telefon

I poniedziałek m-ca

18.00 -19.00

III wtorek m-ca

18.00 -19.00

601-265-428
ul. ks. J. Chrościckiego 2, Biblioteka
w Parku Kombatantów
DK „Włochy”,ul. B. Chrobrego 27

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
dariuszkalwajtys@aster.pl
IV poniedziałek m-ca

17.00 – 18.00

886-477-436

22 868-06-65
501-080-674
Ratusz, Al. Krakowska 257, p. 215
bkarczewska@um.warszawa.pl

504-064-277

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady

22 443-42-12

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu
juliusz.63@o2.pl

697-596-544

I poniedziałek m-ca

17.00 - 18.00

OPS, ul. Robotnicza 15
kozlowskahanna@op.pl

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady

22 443-42-12

11 Kułakowska Elżbieta po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady

22 443-42-12

Ratusz, Al. Krakowska 257, p. 225
jolantamazur@neostrada.pl

12 Mazur Jolanta

III wtorek m-ca

18.00 – 19.00

13 Młynarek Christian

I środa m-ca
III środa m-ca

17.00 - 18.00
17.00 - 18.00

14 Pawlik Andrzej

po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z Wydziałem Obsługi Rady
I poniedziałek m-ca: 06.06

15 Piecuch Jolanta

18.00-19.00

III poniedziałek m-ca: 16.05, 20.06 18.00-19.00

16 Sosnowski Radosław II wtorek m-ca

18.00 – 19.00

OPS, ul. Czereśniowa 35
Ratusz, Al. Krakowska 257, p.225
mlynarekchristian@gmail.com

Szczepańska
Elżbieta

22 443-42-12

DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27
Przedszkole Nr 71 ul. Śląska 50/52
jolanta.piecuch@wlochy.org.pl

602-498-257

Ratusz, Al. Krakowska 257, p. 225
rsosnowski@um.warszawa.pl

17 Sosnowski Sławomir po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
18

605-196-228

602-712-947

III środa m-ca

17.00 -18.00

DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

19 Turkas Andrzej

I środa m-ca

17.00 -18.00

ul. ks. J. Chrościckiego 2, Biblioteka
501-050-694
w Parku Kombatantów

20 Ufnal Wiesława

I poniedziałek m-ca

16.00 -18.00

Budynek Wielofunkcyjny,
ul. 1 Sierpnia 36a, III p.

II środa m-ca

17.00 -19.00

ul. ks. J. Chrościckiego 2, Biblioteka
22 863-83-07
w Parku Kombatantów

III środa m-ca

17.00 -18.00

DK „Włochy”, ul. B. Chrobrego 27

21 Wojdalski Janusz

602-327-558

Michał Grodzki, Radny m.st. Warszawy, przyjmuje w IV poniedziałek m-ca, w godzinach 17.00 - 18.00,
Ratusz, Al. Krakowska 257, pok. 225, tel. 695-660-615
2
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ZAWIADOMIENIE
Prezydent m.st. Warszawy informuje,
że od 1 kwietnia do 30 maja 2011 r.
prowadzona
będzie
inwentaryzacja
wyrobów zawierających azbest wraz z
oceną ich stanu technicznego. Spis z
natury
obejmuje pokrycia dachowe
obiektów budowlanych wykonane z płyt
azbestowo - cementowych falistych
płaskich - popularny „eternit” - na terenie
następujących
dzielnic:
Bemowo,
Bielany, Mokotów, Ochota, Śródmieście,
Ursus, Ursynów, Włochy, Wola, Żoliborz,
Wawer.
Mieszkańcy
wymienionych
dzielnic,
użytkownicy wyrobów zawierających azbest
proszeni są o udzielenie pomocy wykonawcom inwentaryzacji tj. umożliwienie
dokonania stosownych pomiarów i
oględzin na terenie nieruchomości.
Prowadzona akcja ma na celu ustalenie
ilości i stanu technicznego użytkowanych
wyrobów zawierających azbest. Jest
pierwszym etapem wieloletniego programu,
którego zadaniem będzie sukcesywne
usunięcie wszystkich wyrobów azbestowych
z budynków znajdujących się na terenie
m.st. Warszawy do 2032 r.
Inwentaryzację wyrobów zawierających
azbest przeprowadzi ﬁrma WGS84 Polska
Sp. z o.o. zgodnie z następującym harmonogramem:
- w dzielnicach Bielany, Bemowo, Żoliborz,
Wola, Śródmieście, Ochota - w terminie
od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2011 r.
- w dzielnicach Ursus, Włochy, Mokotów,
Ursynów - w terminie od 15 kwietnia do 15
maja 2011r.
- dzielnicy Wawer - w terminie od 1 maja do
30 maja 2011r.
Osoby wykonujące prace będą posiadały
imienne upoważnienia, z numerem dowodu
osobistego, do reprezentowania m.st.
Warszawy przy wykonywaniu czynności,
podpisane przez Dyrektora Biura Ochrony
Środowiska Urzędu m.st. Warszawy – panią
Grażynę Sienkiewicz.
ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA
Wyroby zawierające azbest, będące w
złym stanie technicznym, mogą negatywnie
wpływać na zdrowie mieszkańców Warszawy
(wdychanie włókien azbestowych zawieszonych w powietrzu może mieć działanie
chorobotwórcze) i dlatego podlegają sukcesywnej eliminacji ze środowiska. Usuwanie
wyrobów azbestowych powinno odbywać się
przy zachowaniu szczególnych środków
ostrożności, przez wyspecjalizowane i
uprawnione ﬁrmy (posiadające decyzję
administracyjną zezwalającą na wytwarzanie
odpadów niebezpiecznych zawierających
azbest, powstających podczas prowadzenia
prac remontowo - budowlanych).

„WTORKI RADCOWSKIE”
W URZĘDZIE DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
Uprzejmie informujemy, iż od
5 kwietnia 2011 r. udzielana jest
pomoc prawna osobom znajdującym
się w trudnej sytuacji materialnej.
Pomoc jest kierowana do osób,
których nie stać na pokrycie kosztów
odpłatnej porady prawnej u radcy
prawnego lub adwokata. Dotyczy to
w szczególności osób:
- bezdomnych,
- całkowicie niezdolnych do pracy,
- posiadających orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności.
W obecności radcy prawnego
niezbędne będzie wypełnienie
oświadczenia o stanie majątkowym, które będzie podstawą do
udzielania porady prawnej.

- udzieleniu pomocy w opracowaniu
pisma dotyczącego kwestii prawnej,
w tym pierwszego pisma procesowego, wniosku o zwolnienie od
kosztów sądowych i wniosku o
ustanowienie
pełnomocnika
z
urzędu, albo przygotowaniu projektu
takiego pisma.

Pomoc prawna ma charakter
wyłącznie konsultacyjny i polega
na:
- udzieleniu porady prawnej lub
informacji prawnej w sprawach
cywilnych, administracyjnych, z
zakresu prawa rodzinnego, prawa
pracy oraz ubezpieczeń społecznych
i ubezpieczenia zdrowotnego;
- wskazaniu podmiotu lub organizacji właściwych do załatwienia danej
sprawy, w tym podmiotu właściwego
do załatwienia sprawy w drodze
mediacji lub polubownego rozstrzygnięcia;

Porady udzielane będą w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy przy
Al. Krakowskiej 257 (IV piętro,
sala 433), po uprzednim zgłoszeniu
pod numerem tel. (22) 443-42-10.

Pomoc prawna nie obejmuje
spraw:
- związanych z wykonywaniem
działalności gospodarczej;
- związanych z działalnością instytucji społecznych, w szczególności
fundacji lub stowarzyszeń;
- podatkowych, celnych i dewizowych.

Pomocy
prawnej
udzielają
radcowie prawni – członkowie
Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Warszawie, za symboliczną
opłatą – 1 zł netto.
Zapraszamy do skorzystania z
tej formy pomocy prawnej.

Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
Wyłożenie planu zagospodarowania przestrzennego dla okolic Budki
Szczęśliwickie, Poronińska, Patrolowa, Chylońska, Drukarzy.
Z projektem planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
można zapoznać się do 27 maja 2011
roku w siedzibie Urzędu m.st.
Warszawy, PKiN, pl. Deﬁlad 1,
piętro XVII, od poniedziałku do
piątku, w godz. 9.00 - 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu miejscowego
rozwiązaniami odbędzie się w dniu
16 maja 2011 roku, od godz.16.00 w
siedzibie Urzędu m.st. Warszawy,
ul. Niecała 2, pok. nr 27.

Tekst planu wraz mapami dostępny
jest także na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Miasta:
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/MPZP_Stare_Wlochy_rej
_Mikolajskiej_cz_I.htm
Plan po zatwierdzeniu stanowić
będzie prawo miejscowe bezwzględnie obowiązujące, zatem należy
korzystać z ustawowego prawa
uczestnictwa w jego tworzeniu,
aby uniknąć zapisów niekorzystnych
dla swojej nieruchomości.
Informacja Komisji Ładu Przestrzennego i
Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Włochy
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Protesty Mieszkańców

Jednogłośne NIE!
Rada Dzielnicy Włochy m.st.
Warszawy wyraża stanowczy sprzeciw wobec zamierzonej lokalizacji
Dzielnicowego Zakładu Oczyszczania przy ul. Instalatorów 7C w
Dzielnicy Włochy na nieruchomości stanowiącej własność m.st.
Warszawy o łącznej powierzchni
8,27 ha, którego przyszłe uruchomienie i funkcjonowanie niesie
poważne, kolejne uciążliwości
dla życia mieszkańców Dzielnicy
Włochy.
Wnosi do Prezydenta m.st.
Warszawy o:
1/ umorzenie wszczętego postępowania administracyjnego w tej sprawie z wniosku Miejskiego
Przedsiębiorstwa Oczyszczania w

m.st. Warszawie Sp. z o.o.;
2/ wskazanie z gminnego zasobu
nieruchomości m.st. Warszawy
innej nieruchomości odpowiedniej
na taki cel, położonej poza
administracyjnymi granicami m.st.
Warszawy, bądź pozyskanie takiej
nieruchomości w drodze zamiany
czy też w innej prawem dopuszczonej formie;
3/ zorganizowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych z
mieszkańcami Dzielnicy Włochy w
przedmiotowej sprawie;
4/ poinformowanie Rady Dzielnicy
Włochy m.st. Warszawy o podjętych działaniach, ich efektach i
skutkach.
red.

Informujemy, że wśród mieszkańców Dzielnicy
Włochy powstają inicjatywy, skierowane przeciw
lokalizacji bazy MPO między ul. Instalatorów
a ul. Łopuszańską.
W liście skierowanym do Prezydent Warszawy,
Mieszkańcy popierają sprzeciw jaki wcześniej
wyraził Zarząd i Rada Dzielnicy Włochy.
List można podpisać na stronie:
http://www.petycje.pl/petycja/6990/nie_!_dla_sie
dziby_mpo_w_warszawa_wlochy.html
Natomiast na Facebooku została stworzona
strona „NIE dla sortowni śmieci w centrum
Warszawy”. Można na niej znaleźć informacje
dotyczące planów budowy bazy warszawskiego
MPO, a także wyrazić swój sprzeciw w tej
sprawie.
http://www.facebook.com/pages/NieDlaSmieciwWarszawie

Postindustrialne foto - zapamiętywanie
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mieszkaniowe, a na obrzeżach już powstają pierwsze bloki.
Raków staje się coraz mniej przemysłowy i nie ma w tym nic dziwnego,
biorąc pod uwagę jego pierwszorzędną
lokalizację. Jednak szkoda byłoby
zapomnieć jaki jest teraz, w momencie
przejścia od starego do nowego. Szkoda
byłoby nie utrwalić, tego ciekawego
miejsca z jego zaletami i wadami. Rozpadające się hale i magazyny, stare
napisy i szyldy, bezlik warsztatów samochodowych i wraki aut,
handlarze ze stadionu dziesięciolecia i giełda kwiatowa, parkingi,
place, podjazdy i zarośnięte
trzciną przedwojenne glinianki.
To wszystko można było za pomocą fotograﬁi zapamiętać, a

przy okazji pomóc rozpocząć dyskusję na
temat przyszłości Rakowa.
Wybrane zdjęcia różnych autorów,
zostaną zaprezentowane w Internecie w
ramach specjalnej galerii poświęconej
Rakowowi Przemysłowemu. Nie wykluczone, że za jakiś czas będą publikowane
również w inny sposób np. w formie
wystawy plenerowej.

fot. Michał Karp - uczestnik pleneru

fot. Anna Mazińska - uczestniczka pleneru

12 i 16 kwietnia 50 fotografów wzięło
udział w Foto-zapamiętywaniu Rakowa
Przemysłowego czyli wielkim postindustrialnym plenerze fotograﬁcznym. Do
akcji zorganizowanej przez Urząd
Dzielnicy Włochy mógł przyłączyć się
każdy kto miał aparat i chęć fotografowania zapomnianych zaułków Rakowa.
Teren, który przed wojną miał być
miastem ogrodem, stał się składowiskiem
gruzów zburzonej Warszawy. Później
zaczęto tu lokować przedsiębiorstwa
przemysłowe. Dzisiaj, w niszczejących
halach i magazynach mieszczą się różne
ﬁrmy, warsztaty, składy, przestrzenie
targowe i wiele innych. Równolegle
powstają plany na zagospodarowanie tych
terenów. MPO chce wybudować tu swoją
bazę, deweloperzy planują osiedla
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Poza mieszkańcami Rakowa to pytanie
zadaje sobie wiele osób w tym szczególnie
członkowie Komisji Ładu Przestrzennego i
Ochrony Środowiska. Ta części Warszawy
powinna stać się przedmiotem poważnej
debaty, w której wezmą udział zarówno radni
jak i mieszkańcy.
Raków Przemysłowy to wprost wymarzone miejsce na budownictwo mieszkaniowe. Zlokalizowany pomiędzy al. Krakowską, a Al. Jerozolimskimi a także
pomiędzy torami WKD i PKP, jest świetnie
skomunikowany z centrum miasta. Duże
poprzemysłowe przestrzenie, sprzyjają
swobodnemu planowaniu przestrzennemu.
A zarośnięte glinianki, stanowią doskonały
materiał na tereny zielone.
Równocześnie jest to miejsce o kluczowym znaczeniu dla przyszłości Dzielnicy
Włochy. Mądre zagospodarowanie Rakowa
pomoże w integracji części włochowskiej
i okęckiej, brak takich działań może jeszcze
bardziej pogłębić podział naszej dzielnicy.
W sprawie przyszłości Rakowa Przemysłowego można kontaktować się z
członkami Komisji Ładu Przestrzennego i
Ochrony Środowiska. Komisję stanowią
radni: Roman Gembarzewski, Jolanta
Piecuch, Radosław Sosnowski, Sławomir
Sosnowski, Janusz Wojdalski.

Remonty dróg

fot. www.zdm.waw.pl

Tegoroczna zima okazała się dla
naszych dróg wyjątkowo ciężka, a drastycznie zmniejszony budżet dzielnicy, nie sprzyja
szybkim remontom. Jednak mimo przeciwności, już zostały wyremontowane ulice,
które wymagały jak najszybszej interwencji:
Jutrzenki, Działkowa, Astronautów, Szybowcowa, Solipska, Zarankiewicza, Milanowska, Borsucza, Bakalarska i Radarowa.
Do końca kwietnia wszystkie ulice dzielnicy zostaną sprawdzone i będą remontowane sukcesywnie, zaczynając o tych, które
podczas zimy ucierpiały najbardziej.
Harmonogram prac będzie dostępny na
stronie internetowej www.ud-wlochy.waw.pl

Nowa kładka
Zakończyły się prace
budowlane nowej kładki nad ulicą Żwirki i
Wigury. Kładka została całkowicie odmieniona. Ze standardowego obiektu drogowego, zmieniła się wkładkę podwieszaną z
pylonem w kształcie litery „V”.
www.zdm.waw.pl

Stawy na długie lata

fot. UD Włochy

Co dalej z Rakowem
Przemysłowym?

Redakcja: Kiedy zakończy się
rewitalizacja Stawów Cietrzewia?
Burmistrz Michał Wąsowicz: Rewitalizacja zakończy się na jesieni tego
roku, staramy się wykonywać prace
szybciej niż przewiduje to harmonogram. Część alejek powinna być
dostępna już w końcu czerwca.
Również nowy plac zabaw będzie
gotowy w czerwcu.
Dlaczego prace odbywają się
„dokładnie w środku sezonu”?
- Umocnienie brzegów, budowa
ciągów pieszych, budowa pomostów,
to prace, które trzeba wykonać w
okresie pozimowym. Nie chcieliśmy
rozciągać prac na dwa lata, dlatego
wystartowaliśmy na wiosnę, a kończyć
będziemy w lato.
Czy nie dało się podzielić inwestycji
na etapy, tak żeby zawsze jakaś
część była dostępna dla mieszkańców?
- Położyć chodnik można wtedy kiedy
zrobi się umocnienia skarp, poruszanie
się po zrobionym chodniku przez
sprzęt ciężki powoduje jego zniszczenie. Te prace są połączone, więc trudno
je dzielić na etapy. Staramy się, żeby
chodniki przy gliniance krańcowej
były gotowe jak najszybciej.
Ale nie dziwi się Pan mieszkańcom,
że są nie zadowoleni i mimo prowadzonych prac spacerują po terenie
stawów?
- Z jednej strony się nie dziwię, bo to
rzeczywiście piękny teren i właściwie
jedyny w okolicy. Właśnie dlatego
chcieliśmy jeszcze go doinwestować.
Równocześnie wydaje mi się

nierozsądne chodzenie z dziećmi po
terenie budowy. Wiem, że potrzeba
udostępnienia stawów jest duża,
dlatego proszę o jeszcze trochę
cierpliwości.
Jakich nowości powinniśmy spodziewać się na stawach?
- Przede wszystkim będą odnowione
alejki, ławki, latarnie czy kosze na
śmieci. Poza tym powstanie nowy plac
zabaw dla dzieci i urządzenia do
ćwiczeń dla dorosłych. Będzie toaleta
z miejscem dla mamy z dzieckiem,
będą też pomosty dla wędkarzy, a na
gliniance krańcowej napowietrzacz
wody w formie fontanny.
Zawsze można coś poprawić, ale
może lepiej było wydać te pieniądze
na jakąś pilniejszą inwestycję?
- Ta inwestycja jest realizowana ze
środków nieistniejącego już Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i te
środki mogliśmy przeznaczyć tylko
na tego typu inwestycję. Można było
je wykorzystać albo zwrócić, a wtedy
wykorzystanoby je w innej dzielnicy.
Z drugiej strony dziury w chodnikach
czy usterki na placu zabaw były przyczyną wypadków. Myślę, że obecne
pracę pozwolą uniknąć wszelkich
usterek na długie lata, a stawy będą
jeszcze lepiej służyły integracji
lokalnej społeczności.
Dłuższej wersji wywiadu w formie dźwiękowej, można posłuchać w internecie:
www.youtube.com/user/WarszawaWlochy
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Dziesięć lat Chopina
na Okęciu

Centrum Doradcze
EURODOTACJE
Centrum Doradcze EURODOTACJE to jeden z ośrodków
wsparcia rozwoju organizacji pozarządowych prowadzonych przez
Towarzystwo Amicus. Działa w ramach Programu Europejskiego dla
Warszawy, który ma na celu zwiększenie wiedzy osób i instytucji z
terenu Warszawy na temat pozyskiwania środków z funduszy
europejskich.
Centrum świadczy bezpłatne usługi mieszkańcom Warszawy,
jednostkom miejskim i organizacjom pozarządowym, a do jego
zadań w szczególności należy:
1. konsultacja projektów,
2. zarządzanie projektami,
3. przygotowywanie projektów partnerskich,
4. działania promocyjne projektów.
W siedzibie Centrum Doradczego EURODOTACJE świadczone
są usługi informacyjno - doradcze w ramach indywidualnych
konsultacji. Istnieje również możliwość zorganizowania spotkania z
doradcą oraz seminarium lub spotkania informacyjnego w siedzibie
zainteresowanej instytucji.
Centrum Doradcze EURODOTACJE współpracuje m.in. z drugim
ośrodkiem prowadzonym przez Towarzystwo AMICUS – Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego.
Współpraca dotyczy wsparcia osób zainteresowanych przygotowywaniem i realizacją projektów w Programie Operacyjnym Kapitał
Ludzki, a w szczególności bezpłatnego doradztwa oraz szkoleń, które
wpływają na jakość opracowywanych projektów oraz zwiększają
szanse na otrzymanie dotacji.
Godziny otwarcia Centrum:
pon. – pt. 8.00 – 18.00
ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa
tel.: 22 627 10 60
Artur Wywigacz

Nie masz jeszcze swojej
wizytówki w Internecie?
Chcesz zareklamować swoje usługi?
Zapraszamy instytucje publiczne (szkoły, przedszkola, żłobki,
domy kultury itp.) oraz prywatne szkoły (szkoły językowe, klubiki,
przedszkola itp.), przedsiębiorców prywatnych, sklepy, ﬁrmy
świadczące usługi użyteczności publicznej (pralnie, zegarmistrzów,
szewców, fryzjerów itp.) działające na terenie dzielnicy Włochy
do nadsyłania informacji zawierających:
- nazwę ﬁrmy i charakter usług (krótka informacja),
- adres, numer telefonu, godziny pracy,
- dane osoby do kontaktów z Biblioteką,
- ewentualnie adres strony www i e-mail.
Informacje zostaną zamieszczone bezpłatnie na portalu
Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej.
Dane do kontaktu:
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
ul. Ks. J. Chrościckiego 2,
02-421 Warszawa
tel./fax 22 863 23 97, 22 863 61 73
infomsib@bpwlochy.waw.pl
osoba udzielająca informacji o MSIB – Małgorzata Milewska
6

Nr 2 (49) kwiecień-maj 2011

W marcu minęła dziesiąta rocznica nadania
warszawskiemu portowi lotniczemu imienia Fryderyka
Chopina. Od marca 2001r. największy polski kompozytor
rozsławia imię naszego portu w świecie.
Patrona zawdzięczamy inicjatywie Towarzystwa
Chopinowskiego, które w końcu lat 90. miało wyłączność
na działania propagujące imię kompozytora. Towarzystwo przekonało do swojego pomysłu władze państwowe
oraz zarządzające lotniskiem przedsiębiorstwo Porty
Lotnicze.
22 marca 2001r. przed budynkiem terminala
pasażerskiego odbyła się uroczystość z udziałem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, premiera Jerzego
Buzka oraz prymasa Józefa Glempa.
- Niepowtarzalna muzyka Chopina to znak
rozpoznawczy na całym świecie - mówił prezydent.
Premier życzył, aby nasze lotnisko stało się przyjazną
przystanią dla podróżnych. – Niech wita gości ze
wszystkich stron świata i niech jak najlepiej służy
Polakom, którzy - jak muzyka Chopina - docierają do
odległych zakątków świata.
Aleksander Kwaśniewski i Jerzy Buzek wspólnie
odsłonili popiersie kompozytora autorstwa rzeźbiarki
Zoﬁi Wolskiej, a kardynał Józef Glemp poświęcił port.
Nadanie imienia Fryderyka Chopina największemu
polskiemu portowi lotniczemu wpisuje się w długą tradycję obejmowania patronatami lotnisk na całym świecie.
Przykładem może być nowojorskie lotnisko im. Johna
Fitzgerlada Kennedy’ego, którego inicjały JFK stały się
oﬁcjalnym międzynarodowym kodem portu. Podobnie
jest w przypadku paryskiego CDG, którego skrót pochodzi od nazwiska generała Charlesa de Gaulla.
- Fryderyk Chopin jest postacią powszechnie znaną i
rozpoznawalną. Jest najlepszym ambasadorem Polski w
świecie. Jeśli ktoś słyszy nazwę „Lotnisko Chopina” to
od razu musi ją skojarzyć z Polską i Warszawą – mówi
Michał Marzec, dyrektor warszawskiego portu.
Lotnisko Chopina jest największym portem lotniczym
w Polsce. W 2010 r. obsłużyło ponad 8,7 mln pasażerów,
co stanowi ponad 42 proc. całkowitego ruchu pasażerskiego w kraju. W ubiegłym roku Lotnisko
Chopina otrzymało godło „Firma Przyjazna Klientowi”
na wyróżniający się poziom nowoczesnej i profesjonalnej
obsługi klienta oraz tytuł „Business Superbrand” jako
jedna z najsilniejszych marek biznesowych na polskim
rynku.
„Lotnisko Chopina w Warszawie” jest oﬁcjalną nazwą
zarejestrowaną w Rejestrze Lotnisk Urzędu Lotnictwa
Cywilnego. Nazwa „Okęcie” pochodząca od nazwy
rejonu dzielnicy Włochy, w której zlokalizowany jest
port, jest nieaktualna i niewłaściwa.
Materiały Prasowe
Lotniska Chopina

Jubileusze
Nie od wczoraj wiadomo, że w
dzielnicy Włochy żyje się spokojnie,
kameralnie i w otoczeniu zieleni. Jest
to w porównaniu do niektórych
dzielnic Warszawy oaza spokoju.
Świadczą o tym nie tylko malownicze
uliczki, nastrojowe parki i zadumane
stawy, ale również nasi jubilaci.
W marcu tego roku 105 rocznicę
urodzin obchodziła Pani Anna
Wójkowska. Trzeba przyznać, że
dzięki opiece najbliższych jubilatka
wyglądała znakomicie.
Natomiast 17 kwietnia 100 lat
ukończyła Pani Anna Parys zamieszkała na Okęciu. W otoczeniu rodziny
Pani Anna przyjęła najserdeczniejsze
życzenia zarówno od Wójta Gminy
Raszyn jak i Zarządu Dzielnicy
Włochy. Kwiaty oraz pamiątkowe

upominki wręczył obu Paniom zastępca
burmistrza - Andrzej Krupiński.
Naszym drogim Jubilatkom życzymy
jeszcze wielu dni i lat w zdrowiu, szczęściu,
otoczonych miłością i troskliwością rodziny
oraz przyjaciół.
red

Obu Jubilatkom kwiaty i gratulacje składał zastępca
burmistrza Dzielnicy Włochy Andrzej Krupiński.
Po lewej na zdjęciu pani Annia Wójkowskiej, po prawej
pani Anna Parys.

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2011,

Rachmistrz rusza w teren, 01 kwietnia – 30 czerwca 2011
1 kwietnia br. rozpoczął się Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.
Termin, zakres tematyczny, organizację
i sposób przeprowadzenia spisu reguluje
ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności
i mieszkań w 2011 r. (Dz.U. Nr 47, poz.
277).
Zgodnie z ustawą o NSP 2011 w spisie
należy udzielać ścisłych, wyczerpujących
i zgodnych z prawdą odpowiedzi, bowiem
nieprawdziwe dane lub odmowa udzielenia wywiadu pociągają za sobą skutki
prawne przewidziane w/w ustawie.
Spis powszechny dostarcza najbardziej
szczegółowych informacji o liczbie
ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograﬁczno–społecznej
i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw
domowych i rodzin oraz o ich zasobach i
warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego
kraju: ogólnokrajowym, regionalnym
i lokalnym.
W tym roku po raz pierwszy spis
ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej, bez
użycia formularzy papierowych.
Dostępnymi metodami przeprowadzenia spisu są:
• Samospis internetowy, polegający na

zaakceptowaniu lub korekcie danych
pozyskanych z systemów informatycznych. Należy jedynie uruchomić
przeglądarkę
internetową,
wejść
na stronę http://www.spis.gov.pl lub
http://www.stat.gov.pl, wybrać zakładkę
Formularze spisowe i postępować zgodnie z dalszymi wskazówkami.
Spis trwa w dniach od 1 kwietnia do
16 czerwca 2011 r.
• Wywiad telefoniczny przeprowadzany
przez ankietera statystycznego - trwa w
dniach od 8 kwietnia do 30 czerwca
2011 r.
• Wywiad przeprowadzany przez
rachmistrza spisowego z wykorzystaniem
przenośnego urządzenia elektronicznego
- trwa w dniach od 8 kwietnia do
30 czerwca 2011 r.
Wszystkie informacje zebrane podczas
NSP są prawnie chronione w ramach
tajemnicy statystycznej. Dane mogą być
wykorzystane jedynie do opracowań,
zestawień, analiz statystycznych oraz do
aktualizacji operatu do badań prowadzonych przez służby statystyki publicznej.
Udostępnianie lub wykorzystywanie
danych uzyskanych w spisie do innych
celów niż wyżej wymienione jest
zabronione. Osoby wykonujące prace
związane z przygotowaniem, przeprowadzaniem i opracowaniem wyników spisu

są obowiązane do bezwzględnego
przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Dlatego też, nie należy obawiać się
udzielania odpowiedzi rachmistrzom
spisowym.
Pamiętajmy !
Rachmistrz spisowy będzie nosić w
widocznym miejscu legitymację ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką
imienną i podpisem dyrektora urzędu.
Tożsamość
rachmistrza
można
potwierdzić dzwoniąc na infolinię
NSP 2011 czynną codziennie: od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00
do 20.00 oraz w soboty i niedziele od 8.00
do 18.00
• 22 44 44 777 – numer dla połączeń
przychodzących z telefonów komórkowych, płatny zgodnie z taryﬁkatorem
operatora sieci komórkowej,
• 800 800 800 – numer bezpłatny dla
połączeń z telefonów stacjonarnych.
W imieniu Gminnego Biura
Spisowego m.st. Warszawy serdecznie
zachęcamy wszystkich Mieszkańców
naszej dzielnicy do skorzystania z
wyżej wymienionych form udziału
w Narodowym Spisie Powszechnym
Ludności i Mieszkań 2011.
Oddział Gminnego Biura Spisowego
dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
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Spotkania
włochowskie
Najnowsza edycja „spotkań włochowskich” będzie połączeniem starej wypracowanej formuły i kilku nowych
pomysłów. Zachęcamy do udziału w tradycyjnych spotkaniach we włochowskiej
czytelni naukowej. Zaproszeni goście
opowiedzą swoje historie, pokażą rodzinne fotograﬁe. Podczas spotkań do
Państwa dyspozycji pozostaje mały bufet
kawowo-herbaciany oraz opiekunka do
dzieci.
Na czerwiec zaplanowaliśmy drugą
odsłonę gry miejskiej. Pierwsza wypadła
pomyślnie. Uczestnicy zwiedzili kilka
ciekawych zakątków, poczuli smak
przygody. Pogoda dopisała. Zachęceni
powodzeniem proponujemy kilka imprez
plenerowych: spacer po Cmentarzu
Paraﬁalnym, wycieczkę do Kościoła p.w.
św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz
wrześniowy wieczorny pokaz slajdów w
Parku Koelichenów. A na deser rodzinne
warsztaty plastyczne powiązane tematycznie ze spotkaniami plenerowymi.
Serdecznie zapraszamy!
Terminy spotkań:
14 maja, godz. 11.00 - rodzinny
warsztat plastyczny (dla dzieci i opiekunów) - Wybuduj Fortecę! (zajęcia
plastyczne inspirowane architekturą
warszawskich fortów);
21 maja, godz. 11.00 - spacer po

8
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włochowskim Cmentarzu Paraﬁalnym
(fortyﬁkacje i najciekawsze nagrobki);
18 czerwca, godz. 10.00 – 13.00
WŁOCHOWSKA GRA (POD)MIEJSKA
– zabawa w formie podchodów po
ciekawych miejscach Starych i Nowych
Włoch;
10 września, godz. 11.00 - rodzinny
warsztat plastyczny (dla dzieci i opiekunów) – Mozaikowo (zajęcia plastyczne
zainspirowane mozaiką znajdującą się w
kościele p.w. św. Teresy od Dzieciątka
Jezus);
10 września, godz. 20.00 - plenerowy
pokaz slajdów w Parku Koelichenów
(Park Kombatantów) - prezentacja
starych zdjęć Włoch – domy, ludzie,

instytucje, wydarzenia;
17 września, godz. 11.00 - spotkanie w
kościele p.w. św. Teresy od Dzieciątka
Jezus na temat jego wystroju wnętrza;
28 października, godz. 17.30 (Czytelnia Naukowa nr VI, ul. Chrościckiego 2) – spotkanie na temat historii
Włoch widzianej oczami jej mieszkańców;
25 listopada, godz. 17.30 - (Czytelnia
Naukowa nr VI, ul. Chrościckiego 2) –
spotkanie na temat historii Włoch
widzianej oczami jej mieszkańców.
Imprezy są organizowane przy ﬁnansowym wsparciu
Wydziału Kultury i Promocji Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy.
Organizatorem jest Fundacja Przystanek Twórczość.

Repertuar
kina na maj
6.05, godz. 19.30
JAN PAWEŁ II. SZUKAŁEM WAS…
7.05, godz. 18.00
JAN PAWEŁ II. SZUKAŁEM WAS…
8.05, godz. 18.00
JAN PAWEŁ II. SZUKAŁEM WAS…
11.05, godz. 10.30 - Kino dla Dorosłych z Małymi
Dziećmi: PARA NA ŻYCIE
14.05, godz. 19.30 - Granie przy Ekranie:
POZNASZ PRZYSTOJNEGO BRUNETA
15.05, godz. 18.00
POZNASZ PRZYSTOJNEGO BRUNETA
20.05, godz.19.30 - Debiuty Filmowe ze Studiem
Munka: KAWAŁEK LATA; KILKA FOTOGRAFII;
LUNATYCY
22.05, godz. 18.00 - Łączony pokaz dwóch ﬁlmów:
WSZYSTKO oraz MISS KICKI
27.05, godz. 18.30 - W Starym Kinie:
LIST DO MATKI
29.05, godz. 12.30 - Kino Malucha:
MIA I MIGUSIE
29.05, godz. 18.00
ŻONA DOSKONAŁA

Zaproszenia
- Rada i Zarząd Dzielnicy
Włochy oraz Państwowa Szkoła
Muzyczna I st. Nr 5 im. H. Wieniawskiego zapraszają w 21 maja,
godz. 17.00 na koncert okolicznościowy ku czci Jana Pawła
II w wykonaniu Tomasza Strahla
(wiolonczela), Konstantego A.
Kulki (skrzypce), Krzysztofa
Jabłońskiego (fortepian). W programie: Brahms - Trio fortepianowe C-dur op.87, S. Rachmaninow - Trio elegijne d-moll, S.
Rachmaninow - Trio elegijne
g-moll. Koncert odbędzie się w sali
koncertowej Państwowej Szkoły
Muzycznej, ul. Globusowej 24.

- Rodzinny „Piknik z
książką”
W dniu 4 czerwca w godzinach 11-15 zapraszamy wszystkich do Parku Kombatantów
(Nowe Włochy) na rodzinny
„Piknik z książką”.
Podczas imprezyodbywać się
będą wyprzedaże książek, spotkania, czytanie.
A z okazji Dnia Dziecka dla
najmłodszych teatrzyk, lepienie
z gliny, gry i zabawy.
Zapraszamy na rodzinną
atmosferę, świetną zabawę dla
małych i dużych.

Kino ADA zastrzega sobie możliwość zmiany w/w repertuaru.

ADA Kino Studyjne
Artystyczny Dom Animacji, ﬁlia DK „Włochy”
ul. ks. J. Chrościckiego 14, 02 - 421 Warszawa
tel.: 22 863-79-81,
e-mail: kino.ada@gmail.com, www.dkwlochy.pl
http://kinoada.blogspot.com/

„jp2 – i Ty możesz być Wielki”
Dzieci aktywnie przyswoiły sobie wiadomości o Ojcu Świętym, mimo młodego wieku. Dzięki uczestnictwie w tym
przedsięwzięciu na pewno lepiej zrozumieją beatyﬁkację
Wielkiego Jana Pawła II.
Elżbieta Szczepkowska
Katarzyna Hejduk

fot. arch. szkoły

W marcu klasa 1b sześcio- i siedmiolatków ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 w Warszawie wzięła
udział w projekcie edukacyjnym, zorganizowanym przez
Centrum Myśli Jana Pawła II pt. „Most. Każdy mały może być
wielki”. Dzieci na zajęciach w szkole poznawały wydarzenia z
życia Ojca Świętego Jana Pawła II. Wykonały książeczkę o
życiu papieża, wstęgę jego życia, przygotowały zagadki i
lampiony. Uczyły się wierszyków ilustrujących w prosty sposób
najważniejsze myśli nauki Ojca Świętego. Poznały znaczenie
słów odpowiedzialność, solidarność, pokój. W klasie uczniowie
wraz z wychowawcą zorganizowali mini muzeum z pamiątkami
dotyczącymi papieża.
1 kwietnia 2011r. na Placu Piłsudskiego dzieci budowały most
z pudełek, w których znajdowały się przygotowane przez nie
materiały dotyczące Ojca Świętego, nadały paczkę z prezentami
do kolegów z Sosnowca. Mogły zobaczyć jak wyglądał listonosz
za czasów młodości Jana Pawła II. Uczniowie wspólnie wykonali bukiet, który złożyli pod krzyżem papieskim na Placu
Piłsudskiego. Pełne nowych wrażeń i wiadomości odpoczęły w
„schronisku górskim”. Na zakończenie otrzymały upominki i
obejrzały pokaz puszczania ogromnych baniek mydlanych.
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Małgorzata Pałko

fot. arch. szkoły

29 marca 2011 roku Szkoła Podstawowa nr 227 im. Kapitana
Lucyny Hertz po raz kolejny zorganizowała dzielnicowy etap
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Uczestnikami były trzyosobowe drużyny ze szkół podstawowych
z terenu dzielnicy Włochy. Pierwsze miejsce zdobyła Szkoła
Podstawowa nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego, drugie zajęła
Szkoła Podstawowa nr 227 im. kpt. Lucyny Hertz, trzecie Szkoła
Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
Zwycięska drużyna reprezentowała naszą dzielnicę w eliminacjach warszawskich 20 kwietnia 2011r.
Turniej składał się z trzech etapów. Najpierw zawodnicy
rozwiązywali test, który sprawdzał ich wiedzę teoretyczną z
przepisów ruchu drogowego. Następnie przyszedł czas na
zaprezentowanie wiedzy i umiejętności z dziedziny udzielania
pierwszej pomocy. Ostatnim etapem konkursu była część
praktyczna. Uczniowie pokonywali na rowerze tor sprawnościowy z przeszkodami. Nie lada trudność przysporzył niektórym
zawodnikom slalom z ograniczeniem, przejazd przez pochylnię
i tarka. Okazało się, że nie tylko ważna jest wiedza teoretyczna,
ale również umiejętność jazdy na rowerze.
Szczególne podziękowania należą się p. Agnieszce Kalbarczyk
za przygotowanie i zorganizowanie dzielnicowego etapu
konkursu. Dziękujemy także policjantom z WRD Komendy
Stołecznej Policji: mł asp. Katarzynie Surowiec, mł. asp.
Marcinowi Goschorskiemu, którzy przygotowali tor
sprawnościowy, z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa SPZLO
Warszawa-Włochy lek. med. Cezaremu Szykuła i pielęgniarce
Bożenie Szokalskiej, którzy sprawdzili umiejętności uczniów
z udzielania pierwszej pomocy.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

fot. arch. szkoły

Dzielnicowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Monika Woźniczak
rodzic ucznia kl II b w SP66
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fot. arch. szkoły

6 kwietnia 2011r. w Szkole Podstawowej nr 66 im. ks. Juliana
Chrościckiego odbyło się spotkanie uczniów z funkcjonariuszami
Grupy Operacyjno Interwencyjnej Regionalnej Straży Ochrony
Kolei w Warszawie.
W niedużej odległości od szkoły biegną tory kolejowe, dlatego
bardzo istotną rolę odegrało spotkanie z funkcjonariuszami SOK.
Zajęcia poprowadził instruktor Piotr Zagajewski. Dużo radości
sprawiła dzieciom wizyta psa Maka wraz z przewodnikiem
panem Krzysztofem Andrzejczakiem.
Pan Piotr wytłumaczył uczniom jak ważną i odpowiedzialną
rolę pełnią funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Opowiedział
dzieciom jakie działania podejmuje Straż Ochrony Kolei, aby
zapewnić bezpieczeństwo podróżnym.
Szczególnie dużo uwagi instruktor poświęcił prawidłowemu
przechodzeniu przez tory; tylko w miejscach wyznaczonych.
Po zakończonej prelekcji dzieci zadawały pytania, a następnie
mogły obejrzeć umundurowanie oraz sprzęt, w który są
wyposażeni funkcjonariusze.
Wiele emocji wśród dzieci wzbudził łagodny pies Mak,
specjalnie przeszkolony do działań operacyjnych, który z
niesłychaną cierpliwością przyjmował pieszczoty i zachwyty
dzieci.

fot. arch. szkoły

SOK w Szkole Podstawowej nr 66

Przekraczać granice

fot. arch. szkoły

Janusz Ziółkowski dyrektor
Ogólnokształcącego Liceum
Lotniczego w Dęblinie, Barbara Oleszak
- dyrektor Technikum
Lotniczych Zakładów Naukowych we
Wrocławiu, Ryszard
Szczepański - dyrektor Zespołu Szkół im. Dostojni goście, uczestnicy „telemostu”
Bohaterów Narwiku,
Włodzimierz Danielski - wicedyrektor oglądać wręczenie nagród uczniom w
Moskwie. partnerom przekazany zostanie
Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku.
Wszyscy przemawiający wyrażali sztandar szkoły podpisany przez zapronadzieję, że nie będzie to ostatnie spotka- szonych gości.
nie tego rodzaju, a dzięki współpracy
Najbardziej jednak oczekiwaną przez
szkół warszawskich i moskiewskich uczniów nagrodą będzie wymiana
rozkwitnie przyjaźń między miastami, tak młodzieży – uczniowie naszej szkoły
jak rozwinęła się w ciągu ostatniego zostali zaproszeni przez przedstawicieli
półwiecza kosmonautyka. Przywoływano
Ambasady RP w Moskwie, a grupy
doświadczenia Gagarina, który stwierdził,
uczniów moskiewskich oczekujemy w
że z perspektywy kosmosu różnice
między narodami przestają się liczyć, bo Warszawie już w maju.
Spotkanie zakończyło się mniej
wszyscy jesteśmy mieszkańcami Ziemi.
oﬁcjalnym
akcentem: młodzież zgromaW przemówieniach przewijały się
dzona
na
widowni
po obu stronach miała
nie tylko wątki związane z podbojem
kosmosu, ale też apele o propagowanie okazję zadać kilka pytań rówieśnikom.
Gratulacjom i podziękowaniom nie było
w Polsce nauki języka rosyjskiego –
pierwszego, który rozbrzmiał w kosmo- końca. W wystąpieniu zamykającym
sie.
spotkanie Ryszard Szczepański, dyrektor
Kulminacyjnym momentem uroczy- Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku,
stości było wręczenie nagród uczniom. wyraził nadzieję, że podobne konkursy
Pierwsze miejsce zajęła drużyna złożona staną się tradycją. Wszyscy chyba
z uczniów Technikum nr 9 Lotniczego w opuszczaliśmy wielką halę OSiR-u
składzie: Robert Krzymiński, Damian
Włochy z przekonaniem, że wzięliśmy
Wietrak i Michał Bogoński. Otrzymali oni
udział w ważnym wydarzeniu, które
wyróżnienia z rąk Aleksandra Nikołajewicza Aleksiejewa, ambasadora Federacji przyniesie niewymierne korzyści nie tylko
Rosyjskiej w Polsce i Włodzimierza zainteresowanym szkołom, ale też całej
Paszyńskiego, wiceprezydenta Warszawy. społeczności.
Za pomocą telemostu można było

Katarzyna Kwiatkowska
Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

fot. arch. szkoły

fot. arch. szkoły

50 lat temu człowiek dzięki technice
przekroczył granice dzielące Ziemię i
kosmos. 28 marca z okazji rocznicy lotu
Gagarina Zespół Szkół im. Bohaterów
Narwiku przy ul. Gładkiej 16 też przekroczył granice: mogliśmy połączyć się na
żywo poprzez tzw. telemost z Moskwą.
Okazją do tego święta było uroczyste
zakończenie I Międzynarodowej Olimpiady Kosmicznej, w której wzięli udział
uczniowie naszej szkoły obok uczniów
moskiewskiego Technikum Oprzyrządowania Kosmicznego przy Rosyjskim Uniwersytecie Handlowo-Ekonomicznym.
Obie szkoły w 2010 roku nawiązały
współpracę w celu podwyższenia poziomu wiedzy o podboju kosmosu. Stała
się ona również okazją do nawiązania ciekawych, międzykulturowych kontaktów i
rozwijania znajomości języków obcych.
W telemoście w Warszawie uczestniczyli Organizatorzy i zaproszeni Goście,
ze strony rosyjskiej: Aleksander Nikołajewicz Aleksiejew - Ambasador Federacji
Rosyjskiej w Polsce, Aleksander Grigoriew - attache ds. nauki i techniki Ambasady Federacji Rosyjskiej, Andriej
Patiomkin - Dyrektor Rosyjskiego
Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie,
Ludmiła Szypielewicz - Fundacja Rosyjski Świat, ze strony polskiej uczestniczyli:
Włodzimierz Paszyński - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Jerzy Kowaliszyn
- Zastępca Burmistrza Dzielnicy Włochy,
Mieczysława Nowotniak - zastępca Dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy,
Barbara Krępska - Naczelnik Wydziału
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Joanna Sienicka - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy
Włochy, Waldemar Siwiński - Fundacja
Edukacyjna
„Perspektywy”,
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Nadanie certyﬁkatu Part-147
Ekonomicznego, szkół technicznych z
Powodowa, Bydgoszczy, Rzeszowa,
przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń
i ﬁrm związanych ze szkołą (Aeroklub
PLL LOT, Aeroklub Warszawski, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawski
Klub Seniorów Lotnictwa, Stowarzyszenie Lotników Polskich, Liga Przyjaciół
Polskiego Lotnictwa, LOT Aircraft
Maintenance Services, General Aviation
Sp. z o.o., Central European Engine
Services, SprintAir S.A., Air Tech Solution Ltd., Line Tech Aircraft Maintenance,
Celier Aviation, Jet Air sp. z o.o. i inne.
Certyﬁkacja to proces, na który złożyła
się wieloletnia praca dyrekcji i nauczycieli, zwłaszcza przedmiotów zawodowych, ale nie osiągnęlibyśmy celu,
gdyby nie pomoc z jednej strony władz
oświatowych, z drugiej – organizacji
partnerskich. Wszystkim dziękował
wicedyrektor Włodzimierz Danielski,
przypomniawszy najważniejsze fakty z
historii szkoły w prelekcji „Droga do certyﬁkatu”.
Wszyscy, zarówno nauczyciele, jak i
uczniowie, mamy powody do dumy, ale

też motywację do dalszej pracy, by
nieustannie dbać o wysoki poziom nauczania i spełnianie wymagań, które stawia
przed nami posiadanie i wola utrzymania
na stałe europejskiego certyﬁkatu.
Katarzyna Kwiatkowska
Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

„Mali Artyści” z Dzielnicy Włochy

fot. arch. druzyny

fot. UD Włochy

Pierwsze miejsce dla RKS Okęcie
rocznik 1999/2000

Wręczenie certyﬁkatu wicedyrektorowi Zespołu
Szkół Włodzimierzowi Danielskiemu (z lewej) przez
prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorza
Kruszyńskiego

fot. arch. szkoły

Kolejne święto w naszym zespole – tym
razem społeczność szkolna i zaproszeni
goście zebrali się z okazji uroczystego nadania naszemu technikum certyﬁkatu
Part-147. Dokument wręczył prezes
Urzędu Lotnictwa Cywilnego Grzegorz
Kruszyński na ręce wicedyrektora do
spraw lotniczych Włodzimierza Danielskiego. Technikum nr 9 Lotnicze jest 11
organizacją w Polsce, a pierwszą szkołą
ponadgimnazjalną posiadającą certyﬁkat
Part-147, który upoważnia do prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów zgodnie z przepisami Parlamentu
Europejskiego i Komisji Europejskiej.
Uroczystość uświetniło przybycie
przedstawicieli władz: Ministerstwa
Infrastruktury, Biura Edukacji m.st.
Warszawy, Urzędu Dzielnicy Włochy,
Urzędu Lotnictwa Cywilnego, gości z
zaprzyjaźnionych szkół: Wojskowej
Akademii Technicznej, Wyższej Oﬁcerskiej Szkoły Sił Powietrznych, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Chełmie, Moskiewskiego Technikum
Wyposażenia Kosmicznego, Rosyjskiego
Państwowego Uniwersytetu Handlowo-

fot. arch. szkoły

Technikum nr 9 Lotniczemu przy Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku

Drużyna RKS Okęcie rocznik 1999/2000 zajęła
1 miejsce w turnieju o puchar dyrektora OSIR Włochy, który
odbył się 27 marca 2011 r. Organizatorami turnieju byli RKS
Okęcie, KS „Przyszłość” - Włochy oraz OSIR Włochy.
Podziękowania dla Jolanty Urbańskiej, Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Włochy, za wsparcie
w turnieju. W imprezie wzięło udział 12 czołowych drużyn
z tego rocznika. Dla zainteresowanych wszystkie informacje
oraz ﬁlmy z turnieju są na stronie internetowej:
www.rksokecie1999.futbolowo.pl
Piotr Biechoński
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Z inicjatywy i na zaproszenie Przedszkola nr 22 odbył się
pierwszy Przegląd Orkiestr Perkusyjnych „Mali Artyści” dla
włochowskich przedszkoli. Spotkanie miało miejsce w Przedszkolu nr 22 przy ul. Żwirki i Wigury 15B. Do udziału zgłosiły
się Przedszkola nr: 313, 77, 29, 60, 78 i 22. Dzieci wykonały
akompaniament na instrumentach perkusyjnych do utworów
muzyki poważnej. W placówce rozbrzmiewały dźwięki utworów
Straussa, Ravela, Vivaldiego, Schuberta i Czajkowskiego.
Była to dla dzieci okazja do spotkania, poznania się i
wspólnego muzykowania. Wszyscy bawili się znakomicie,
humory dopisywały, a atmosfera była iście wiosenna. Dzieci
dały wspaniały koncert! Nasi mali artyści za udział w przeglądzie otrzymali dyplomy i upominki: maskotki i słodycze
ufundowane przez Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy
Włochy, za które dziękujemy oraz instrumenty muzyczne dzwonki dla swojego przedszkola, ufundowane przez
organizatora przeglądu. Po koncercie był czas na rozmowę i
wymianę wrażeń przy napojach i słodkim poczęstunku.
Wszystkim dzieciom i nauczycielom gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

Tego jeszcze nie było!
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi nr 87 zorganizowała po
raz pierwszy w swej historii Festiwal
Talentów.
Wydarzenie to miało miejsce we wtorek 30 marca w gościnnych progach
Klubu IKAR. Na scenie zaprezentowało
się 45 uczniów, którzy swój wolny czas
spędzają w sposób twórczy i kreatywny
rozwijając i pielęgnując swe pasje, talenty
i zainteresowania także poza murami
szkoły.
Pomysł zorganizowania Festiwalu
narodził się pod wpływem przystąpienia
szkoły do projektu edukacyjnego wspierającego uczniów zdolnych ,,WARS I
SAWA”, co zbiegło się w czasie z
ogłoszeniem przez MEN roku szkolnego
2010/11 Rokiem Odkrywania Talentów, a
także z chęci pokazania samym uczniom,
ich rodzicom i nauczycielom zdolności i
umiejętności naszych dzieci.
Z dużym aplauzem spotkały się m.in.
popis gimnastyki akrobatycznej, taniec
nowoczesny i klasyczny zaprezentowany
w grupie, parach i indywidualnie,
zdolności wokalne, recytacja utworów
poetyckich (także tych własnego autorstwa!), występ grupy teatralnej, pokaz
gry na keyboardzie, pianinie, a także
ekspozycja prac dzieci uzdolnionych pla-

stycznie. Okazało się, że nasi
mali artyści w
sposób świadomy i konsekwentny biorą
udział w kreowaniu swej osobowości, są nieprzypadkowymi animatorami i twórcami własnego
sukcesu. Wysoki poziom prezentacji doceniali każdorazowo licznie zgromadzeni
widzowie, których niejednokrotnie zaskoczył poziom, umiejętności czy wiedza
uczestników.
Odkrywajmy talenty i pasje, rozbudzajmy zainteresowania dzieci, bo szkoła
to w dalszym ciągu miejsce, gdzie
wyławia się i szlifuje diamenty.
Uczniowie z Malowniczej po raz
kolejny udowodnili, że talent niejedno ma
imię i będą mieli okazję czynić to co roku,
gdyż zamysłem naszym jest włączenie
Festiwalu Talentów na stałe do kalendarza
imprez szkolnych.
Uczniowie tej szkoły nie tylko rozwijają artystyczne talenty, ale również
świadomie dbają o otoczenie. Już po raz
drugi w murach placówki spotkali się
mali ekolodzy z dzielnicy Włochy. W tym
roku edycja skupiła się wokół oszczędzania wody. Przyświecające nam hasło
brzmiało ,,Dbam o przyrodę - oszczędzam

fot. arch. szkoły

NIECH NAS USŁYSZĄ,
NIECH NAS ZOBACZĄ!

wodę”. Na terenie całej szkoły (ponieważ
pogoda dostosowała się do naszego hasła
- deszcz padał obﬁcie) rozstawiliśmy
stanowiska, gdzie dzieci rozwiązywały
zadania i wykonywały doświadczenia
popisując się znajomością zagadnień
związanych z wodą jej wykorzystaniem i
ochroną. Uczniowie pozytywnie zaskoczyli nas swoją wiedzą.
Najwięcej emocji wzbudziło stanowisko, gdzie trzeba było przeﬁltrować
brudną wodę. Podczas rozdawania nagród
czas uprzyjemnił wszystkim występ
zespołu ,,Wesołe dzieciaki - pierwszaki”
z naszej szkoły. Panie, dyrektor Iwona
Krupińska i wicedyrektor Grażyna
Karbowiak wręczyły laureatom konkursu
wiele pięknych nagród.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do
naszej szkoły na trzecią edycję projektu
poświęconego ekologii.
Iwona Bojanowicz,
Elżbieta Szczepkowska,
Ewa Dmowska

Samorządni w Gimnazjum 112
To tytuł projektu, którego realizacja
rozpoczyna się w marcu br. w Gimnazjum
nr 112 im. Króla Jana III Sobieskiego we
Włochach.
Polityka edukacyjna m.st. Warszawy na
lata 2008 – 2012 przewiduje między
innymi realizację programu „Społeczeństwo obywatelskie i samorządne”. W ten
właśnie program wpisuje się wspomniany
wyżej projekt, który otrzymał doﬁnansowanie w ramach VI edycji Warszawskich
Inicjatyw Edukacyjnych.
Samorządność w szkole wiąże się
jednoznacznie z działalnością samorządu
uczniowskiego. Dbanie o własne sprawy,
urozmaicanie życia szkolnego, działalność wolontaryjna to tylko niektóre
obszary, w których uczniowie mogą się
realizować. Niezbędne jest tutaj wsparcie
opiekuna, którego rolą jest m.in. poszukiwanie wraz z zaangażowanymi uczniami
nowych form pracy, mających na celu

zwiększenie
zainteresowania
całej
społeczności szkolnej działalnością na
własną rzecz. Świeże pomysły, kreatywność, chęć pracy dla innych, to cechy,
które z pewnością większość aktywnych
uczniów posiada, brakuje im jednak
wiedzy, jak zgodnie z prawem wdrażać
swoje propozycje w życie.
Przedmiotem projektu będzie więc
realizacja cyklu zajęć z zakresu samorządności dla uczniów gimnazjum. Będą
oni mogli pogłębić swoją wiedzę na temat
aspektów prawnych działalności samorządu uczniowskiego. Analiza statutu
szkoły, programu wychowawczego, a
także wybranych artykułów ustawy o
systemie oświaty pomoże wyposażyć
młodzież w umiejętność posługiwania się
prawem w otoczeniu szkolnym i z
pewnością posłuży do upowszechniania
wiedzy na ten temat. Uczniowie zyskają
ponadto większą świadomość własnych

praw w kontekście działalności samorządu, jako organu występującego w
obronie ich interesów.
Po zajęciach z opiekunem oraz udziale
w szkoleniu organizowanym przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej uczniowie samodzielnie opracują i przeprowadzą warsztaty zatytułowane „Aktywny
gimnazjalista”, a następie ogłoszony zostanie konkurs na realizację projektu
uczniowskiego pod hasłem „Samorządni
w Gimnazjum 112”, którego celem
będzie
praktyczne
wykorzystanie
zdobytej wiedzy i umiejętności.
Na rezultaty wyżej opisanych działań
trzeba będzie poczekać do grudnia 2011,
bowiem rozstrzygnięcie konkursu oraz
podsumowanie projektu nastąpi w
nowym roku szkolnym.
Iwona Rydlewska
Opiekun SU w Gimnazjum nr 112
im. Króla Jana III Sobieskiego
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Harcerze rozstawiają kosze.

fot. arch. harcestwa

Wszyscy wiemy jak przykre wrażenie sprawiają nasze
podwórka, ulice i szosy pełne śmieci drobnych i dużych, nie
wyłączając nawet tak dużych jak stare pralki i lodówki.
Te ostatnie zazwyczaj można spotkać przy szosach w pobliżu
wsi, a nawet w pobliżu letniskowych działek. Czasami stan ten
częściowo jest usprawiedliwiony „niedowładem” lokalnych
władz, które nie potraﬁą zorganizować wywózki śmieci.
Corocznie organizowana akcja „sprzątania ziemi”, w której
uczestniczy młodzież szkolna, przynosi pewne efekty, ale
niestety po akcji nasze pobocza dróg i lasy znów są pełne
kolorowych worków ze śmieciami. Spotkać też można meble
i aż dziw bierze, że nikt nie stara się zidentyﬁkować ich
właścicieli. Wśród śmieci są przedmioty niebezpieczne dla
środowiska, ale także cenne surowce wtórne.
W Prawie Harcerskim jest punkt „Harcerz miłuje przyrodę
i stara się ją poznać”, nic więc dziwnego, że na obozach
harcerskich np. porzuconemu papierkowi od cukierka, urządza
się „uroczysty pogrzeb”. Niewątpliwie jest to postępowanie
pedagogiczne, uwrażliwiające młodzież na czystość terenu,
na którym przebywa.
Troskę o środowisko wpojone na obozach harcerze wykazują
także na terenach swojego miejsca zamieszkania. Między
innymi 40 Warszawska Drużyna Starszoharcerska i Wędrownicza „Czarna” ze Szkoły przy ul. Promienistej już
po raz drugi urządziła zbiórkę elektrośmieci.
Pierwsza zbiórka 25 września 2010r. przyniosła pewne
efekty, ale nie tak duże, jakich życzyli sobie organizatorzy.
Bogatsi w doświadczenia urządzili drugą zbiórkę 16 marca b.r.
Dzień zbiórki poprzedziła ciężka praca wszystkich członków
drużyn. Tydzień wcześniej roznieśli po Włochach trzy tysiące
ulotek, przeważnie wrzucali je do skrzynek na listy. Wywiesili
również prawie sto plakatówka na słupach, płotach, w szkołach
i innych miejscach. Akcji przyświecała potrzeba wpajania
młodzieży oraz mieszkańcom Włoch, dbałości o środowisko
naturalne. Przy okazji harcerze mieli satysfakcję z bezinteresownej pracy na rzecz innych. Zbiórka elektrośmieci dzięki
szerokiej propagandzie przyniosła widoczne efekty. Zebrano
2 tony 100 kg materiału. Wynik był na tyle zadowalający,
że harcerze zaplanowali kolejną akcję, która dzięki nabytym
doświadczeniom z pewnością przyniesie jeszcze lepsze
rezultaty.

fot. arch. harcestwa

Harcerze walczą ze śmieciami

No i pojemniki zostały zapełnione.

Krąg Seniorów i Starszyzny Harcerskiej
Warszawa Włochy
z głębokim bólem zawiadamia, że 25 lutego 2011 r.
odszedł ŚP. od nas w wieku 78 lat

Iwona Gałczyńska

harcmistrz Jerzy Szczeciński

Koło Emerytów,
Rencistów i Inwalidów
Dzielnicy Warszawa - Włochy
przyjmuje interesantów w dniach:
poniedziałki, godz. 15.00 – 18.00,
piątki, godz. 10.00 – 13.00
w Urzędzie Dzielnicy Włochy,
al. Krakowska 257, pok. nr 7 (parter).
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Od najmłodszych lat życie swoje związał z harcerstwem.
Instruktor w Chorągwi Warszawskiej i byłym Hufcu Włochy,
organizator życia obozowego i zimowisk, wieloletni z-ca
komendanta Kręgu Seniorów Włochy. Do ostatnich dni życia
całym sercem i czynami oddany działalności społecznej.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - Wydziału Prawa,
wybitny fachowiec, długoletni dyrektor przedsiębiorstw
przemysłu lekkiego. Za działalność zawodowa i społeczną
uhonorowany Krzyżem Kawalerskim – Polonia Restituta,
wieloma odznaczeniami resortowymi, w tym Złotym Krzyżem
za zasługi dla ZHP.
Druhu Jurku bardzo nam będzie Ciebie brakować.
Harcerki i Harcerze

Kluby i świetlice środowiskowe

PUNKT INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY
PRZY URZĘDZIE DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Świetlica Socjoterapeutyczna „LOL”
ul. 1 Sierpnia 32, tel. 22 846 82 34, 609 429 268
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 10 – 18 lat do
placówki od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 19.00.
Dzieci i młodzież będą miały zapewnione wsparcie psychologiczno – pedagogiczne, pomoc w odrabianiu lekcji i w nauce
oraz dostęp do Internetu.
Bogata oferta placówki przewiduje m.in.: zajęcia socjoterapeutyczne , plastyczne, zajęcia taneczne, RPG i gry strategiczne, Klub Filmowy, wyjścia do kin, teatrów..., prowadzenie
programu Akademia Rodzica wspierającego opiekunów dzieci.

Klub Środowiskowy
(Club Zioma Janka oraz klub TuiTam)
ul. Rybnicka 25. Działalność klubu skierowana jest do dzieci
i młodzieży gimnazjalnej. Funkcjonuje od poniedziałku do
piątku w godz. 14.00-20.00.
W godz.14.00-17.00 odrabiane są lekcje oraz odbywają się
zajęcia z terapii pedagogicznej lub zajęcia psychologiczne.
W godz. 17.00-20.00 oferowane są warsztaty zainteresowań
takie jak: Break Dance, Street Art, naukę jazdy na monocyklu,
zajęcia teatralne, taneczne Street Dance oraz muzyczne HH
maker.
Link do klubowego bloga: clubziomajanka.blogspot.com

W dzisiejszych czasach młodzi ludzie potrzebują wyzwolenia myśli i emocji słowem, tańcem i muzyką. Bądź inną formą
twórczości artystycznej. Po to też zorganizowaliśmy cykliczną
imprezę „OKĘCKA STACJA WŁOCH AKTYWACJA”. Jeżeli
tańczysz, śpiewasz lub potraﬁsz latać na głowie to znaczy, że
ta impreza jest właśnie dla Ciebie!
Akcja pod patronatem Clubu Zioma Janka, Domu Kultury
„Włochy” oraz Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
odbywać się będzie w Okęckiej Sali Widowiskowej przy
ul. 1 Sierpnia 36a (3 piętro) w każdą pierwszą sobotę miesiąca
aż do grudnia (wyłączając lipiec i sierpień).
Twój fejm i rozwój artystyczny leży w Twoich rękach - nie
przegap okazji by zaistnieć na scenie!
Jeśli chcesz zaprezentować swoje zdolności, skontaktuj się
z nami: club@ziomjanek.pl. Zgłoszenia należy wysyłać
2 tygodnie przed rozpoczęciem imprezy.
Terminy imprez: 04.06.2011; 03.09.2011; 01.10.2011;
05.11.2011; 03.11.2011 - Wstęp wolny.

ul. Centralna 24, tel. 22 846 82 38
pikwlo@um.warszawa.pl

Poradnictwa i konsultacji specjalistycznych udzielają:
- Prawnik pon. 16:30-20:30 / śr. 8:00-12:00 / czw. 16:30-20:30
- Psycholog wt. 8:00-12:00 / śr. 8:00-12:00 / czw. 14:30-20:30
- Terapeuta uzależnień pon. 16:00-20:00 / czw. 16:30-19:30
Terapeuta uzależnień przyjmuje także w Ośrodku Pomocy
Społecznej dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy
ul. Czereśniowej 35 w poniedziałki w godz. 17:00-20:00
oraz udziela konsultacji telefonicznych (w poniedziałki
w godz. 17:00-20:00) pod nr tel. 22-863-91-75 wew. 116.
PUNK INFORMACYJNO - KONSULTACYJNY
UDZIELA POMOCY BEZPŁATNIE I ANONIMOWO!
Komu pomagamy:
Osobom uzależnionym od alkoholu lub innych substancji
psychoaktywnych, członkom ich rodzin oraz osobom zagrożonym przemocą w rodzinie, będącym w kryzysie, niepotraﬁącym samodzielnie rozwiązać swoich problemów.
Świadczone usługi:
- wstępna informacja i edukacja na temat choroby alkoholowej,
metod i możliwości jej leczenia, współuzależnienia i form
pomocy rodzinom z problemem alkoholowym oraz postępowania w przypadku przemocy w rodzinie:
- wstępna motywacja do przyjęcia pomocy,
- działalność informacyjno – konsultacyjna,
w następujących dziedzinach:
• uzależnienia
• współuzależnienia
• możliwości podjęcia leczenia
• przeciwdziałania przemocy w rodzinie
• innych problemach życiowych, wymagających pomocy
specjalistycznej
Tryb przyjmowania:
- porady bezpośrednie - osobiste konsultacje
- poradnictwo telefoniczne dla osób zgłaszających się
do Punktu Informacyjno Konsultacyjnego.

Bezpłatne badania cytologii i mammograﬁi
Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Proﬁlaktyki Wykrywania Raka Szyjki Macicy na podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia w ramach Narodowego programu zwalczania
chorób nowotworowych wykonuje badania w kierunku
wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz raka piersi.
Kontakt dla pacjentek: Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
oraz Proﬁlaktyki Wykrywania Raka Szyjki Macicy Centrum
Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie: ul. Roentgena 5,
tel. 22 546-31-03; 22 546-31-12; 22 546-29-92,
e-mail: wokmaz@coi.waw.pl
Więcej informacji na stronach: www.bezplatnacytologia.pl,
ww.proﬁlaktykaraka.coi.waw.pl, www.coi.pl.
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